
NVK AGDER 

ÅRSBEREGNING 2017 

 

ORGANISASJON 

Styret og komitéer har i beretningsåret hatt følgende sammensetning: 

Leder og distriktsrepresentant (DR): Lene Engdahl 

Kasserer:       Lisbeth Reinertsen 

Styremedlem/sekretær:      Britt Elin Thorkildsen 

 

Valgkomité:       Helge Reinertsen   

        Magne Brynjulfsen 

Revisor:       Rune Haddeland 

 

MEDLEMSTALL 

Ved utgangen av året er det 31 medlemmer, hvorav 2 familiemedlemmer og 2 sidemedlemmer. 

MØTEVIRKSOMHET OG INFORMASJON 

Årsmøtet ble holdt 19.1.2017 på Kvadraturen videregående skole i Kristiansand, og det var sju 

medlemmer som møtte. Etter årsmøtet var det fuglehund-kveld med Mattias Westerlund som 

foredragsholder og NVK Agder betalte inngangsbilletten for de 5 NVK’erne som møtte på dette.  

Det har vært holdt ett formelt styremøte i Vennesla i november hos Lisbeth Reinertsen, men mye av 

kontakten har foregått gjennom mail og telefoner.  

REPRESENTASJON 

Lene Engdahl og Lisbeth Reinertsen deltok på vegne av distrikt Agder på NVK’s distriktskonferanse 

og representantskapsmøte på Quality Hotell Olavsgård 28. - 29.1.2017.  

ØKONOMI 

Bankbeholdningen til NVK Agder er i løpet av året gått ned med kr 2.887 til ny saldo kr 23.355. 

Beholdning av effekter består av T-skjorter, caps og premiekrus til bokført verdi av kr 1.600. 

AKTIVITETER  

Vi har hatt to større samlinger i året som gikk, den første på Hovden, 3.-5. februar, der flere relativt 

ferske i klubben deltok. Vi var til sammen 10 deltakere. Samlingen var lagt opp som en trening, og 

John Halvor Madsen fra NVK Telemark stilte opp som instruktør. Første kvelden var det en innføring 

i trening av stående fuglehund, og deretter hadde vi to dager i terrenget på Hovden. Det var dessverre 

ganske lite med fugl. Vi bodde i flotte omgivelser i «Lundebu» leid gjennom Hovden Fjellstoge.  

Neste samling var lagt til høsten, 18.-20. august hos Kennel Kragborg i Karlstad, der Anders Due 

instruerte oss to dager på felt i flotte marker på Trossnäs Gård. Vi var til sammen 11 deltakere, men 

ikke alle disse hadde vorstehhund. Vi bodde på hotell Gustav Fröding i Karlstad. Det ble en hyggelig 

og lærerik samling for de som deltok, og det var ganske godt med fugl i terrengene.  



  

OPPNÅDDE RESULTATER 

Noen av klubbens medlemmer har oppnådd strålende resultater på prøver og utstillinger i 2017.  

Spesielt nevnes KV Åsheias EMB Zniff til Njål Lundevik, som oppnådde 1. premie på jaktprøve både 

i UK og AK og oppnådde tittelen Beste UK-hund NVK Agder 2017. 

Videre nevnes KV Haugtun’s FFB Frøken Kalla til Lisbeth Reinertsen, som ble nr 3 i NM finale Skog 

2017 og oppnådde tittelen Beste AK/VK-hund NVK Agder 2017. 

Styret takker for året som har gått, og ønsker et nytt styre lykke til med videre arbeid for klubben.  

 

 

Tromøya/Vennesla, 5.1.2018 

 

for NORSK VORSTEHHUNDKLUBB avd. AGDER 

     

 

Lene Engdahl     Lisbeth Reinertsen  

  


